КЕРІВНИК РОБІТ
З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БЮЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ У
ЗВ’ЯЗКУ З ЕПІДЕМІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ, СПРИЧИНЕНОЮ КОРОНАВІРУСОМ 2019-ІЧСОУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 02 квітня 2020 року

м. Київ

№ 16

Про забезпечення безпосередньої
організації і координації робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації у зв’язку з
епідемічною ситуацією на території
Київської області, спричиненою
коронавірусом 2019-пСоУ

Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19», розпорядження
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р «Про
переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим
надзвичайної ситуації» та з метою недопущення поширення захворюваності від
коронавірусної хвороби (СОУГО-19) на території Київської області:

1.
Керівникам Головного управління Національної поліції України у
Київській області, Управління патрульної поліції в Київській області
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Головного
управлінню ДСНС у Київській області, Північного оперативно-територіального
об’єднання Національної
гвардії
України,
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Київській області, головам органів місцевого
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади Київської області, з
метою обмеження переміщень громадян між населеними пунктами Київської
області в разі загострення епідемічної ситуації:
1.1. Розробити план створення та облаштування постів санітарного
контролю з обов’язковим залученням особового складу підпорядкованих
структур (далі - План):
1.2.1 Передбачити в Плані посилення патрулювання з метою контролю за
дотриманням карантинних заходів населенням та суб’єктами господарювання,
діяльність яких передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів
громадського харчування (ресторани, кафе тощо), торговельно-розважальні
центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури,
торговельного і побутового обслуговування населення.

1.2.2.
Передбачити в Плані заходи з контролю за особами, що
відвідували країни/регіони із місцевою передачею вірусу в громаді та
вважаються такими, що мали контакт з хворим на зазначену хворобу, і
підлягають обов’язковій обсервації (ізоляції).
2. Надати право керівникам робіт з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій місцевого рівня за поданням головного державного санітарного лікаря
Київської області лро загострення епідемічної ситуації в регіоні та після
отримання погодження керівника робіт з ліквідації НС на території Київської
області вводити в дію обмежувальні заходи згідно розробленого плану.
3. Надати до Штабу з ліквідації НС на території Київської області звіт
стосовно виконання цього розпорядження в термін до 06 квітня 2020 року на
електронну адресу: соуісі 19.koda@gmail.com.

